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  566تفريغ شريط 

***********  

  بسم هللا الرمحن الرحيم



احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .  اما بعد ، فهذا أحد اشرطة سلسلة اهلدى 

حممد ناصر الدين / والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا احملدث العالمة 

  ونفع به اجلميع  .حفظه هللا  -االلباىن

  . حممد ابن امحد ابو ليلى االثرىقام بتزيلها  والتأليف بينها /  

  السادس والستني بعد املائةاخلامسة على واحداخوة االميان واالن مع الشريط 

  
  الشيخ : لماذا قبلت هذه الكنية ؟ 

 مأبو القاسولى كنيتى األإال أن هو أنا صحيح لم أكنى بهذا ، : 1المسئول 

  األصحاب وكده ، وإنما أنادى بأسمى ولم تتداول بين  ابو النور ،واألن 

  الشيخ : والكنية الثانية أخطر من األولى .

  واألخ ؟ الشيخ :

  : عبد الرحمن أحمد 1المسئول 

  الشيخ : والكنية ؟

  زاهدأبو : 1المسئول 

  الشيخ : إن شاء هللا تكون زاهد 

  ؟ن يتكلم األن من الذى يريد منكم أ، طيب  الشيخ :

  بعد اذنك إن شاء هللا أنا وهللا : 1المسئول 

  ؟تعطينا فكرة عن العلم الشرعى ما هو أن مكن ي الشيخ : أنت تتكلم ، طيب 



  ؟ككل يعنى علم الشرعى ال : العلم الشرعى أنواع يعنى ، وال1المسئول 

  ككل نعم الشيخ : 

لم بالعربية ، عشان هو إحاطة ، هو ليش اإلنسان بدو يكون عا المسئول :

  األحاديث يفهم  يقدر

  ما بيكون الكالم إال فى حدود السؤال أرجوك أرجوك الشيخ : 

  : إن شاء هللا1المسئول 

وال ينقطع  هذا أمر ال يختلف فيه إثنان ،العربية اشتراف الشيخ : ألن قضية 

  عن العلم الشرعى ما هو ؟أسألك لكن أنا  فيه عامدان ، 

معلش يا استاذ توضح لنا شو معنى العلم الشرعى  يعنى، نعم  :1المسئول 

  أنت يعنى ؟الى تقصد فيه 

  ؟ من أين يؤخذ نتعبد ربنا به ، ذىيعنى العلم ال الشيخ :

من الكتاب والسنة آآآآه ،  مصادر العلم الشرعى ؟يعنى آآه ،  :1المسئول 

  .واتفاق األمة 

  جميل ، إذن عندنا الكتاب الشيخ : 

  والسنة  : 1المسئول

  والسنة واجماع األمة الشيخ :

  واجماع األمة والقياس  :1المسئول 

  الشيخ : والقياس جميل جدا ، الكتاب يفسر بأى طريق؟

  إما أن يفسر بعضه بعضا وإما أن يفسر باألثار يعنى : 1المسئول

 ؟السنة وال األثار الشيخ :



  السنة : 1المسئول

  ومنها الضعيف والسنة منها الصحيحجميل جدا ،الشيخ : 

  نعم بال شك :1المسئول 

فهذا العلم أهم شىء   -كم السالم ورحمة هللا وبركاته علي –جميل جدا الشيخ :

 فى هذا العلم ماهو؟ العلم الشرعى أهم شىء 

  طبعا العلم الشرعى أهم شىء فى الوجود  :1المسئول 

  : يعنى فيه شىء أهم منه ؟2المسئول  

  نه ؟: ما أهم شىء م 1المسئول 

  اهالشيخ : 

  يعنى المعتقد :1المسئول 

 العقيدة  الشيخ :

  نعم .. العقيدة :1المسئول 

العقيدة تؤخذ من نفس المصادر وال فيه كالم و جميل جدا ، الشيخ : 

......3.20  

  من نفس المصادرالعقيدة تؤخذ  :1المسئول 

  وال .. ثأنا عم الفت نظرك فيه شوية تحدي، الشيخ : ال  

  يؤخذ منه العقيدة اإلسالمية هذه  :كل شىء بتدل عليه المصادر 1المسئول

       ،هل العقيدة تؤخذ من القياس ؟ما أظنك تعنى ما تقول   الشيخ :

  العقيدة تؤخذ من القرآن:1المسئول 



تريح نفسك جواب ما عليك إال أن تجاوب أنت  –أنا اسألك هللا يهديك الشيخ : 

  وتريح غيرك 

  : نعم1المسئول 

فجاء ،أربعة والعلم اإلسالمى نحن اتفقنا أن مصادر الشرع اإلسالمى  لشيخ :ا

نفس المصادر ؟ " قلت أنت : نعم فأنا أحببت هل العقيدة تؤخذ من السؤال " 

 المسئول :.إنى الفت نظرك أنه ال ، هذا اإلطالق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة 

  طيب ، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة واإلجماع 

  اإلجماع معناه إذا إختلف فى شىء حينئذ ؟و، جميل جدا لشيخ : ا

  : مافى إجماع  1المسئول

  الشيخ : ماذا يبقى حينذاك من المصادر األربعة ؟

  الكتاب والسنة المسئول :

اتفقنا أن العلم نقف قليال مادام اننا والحمد هلل احسنت ، هنا البد أن  الشيخ :

ى نقطة هامة جدا وهى أن العقيدة ال تؤخذ إال أقسام وأهمه العقيدة ووصلنا إل

من الكتاب والسنة وإال من إجماع اإلمة إذا كان فيه هناك إجماع ، هنا سؤال 

مع وجود الكتاب موجود وأرجو أن يكون الجواب واضحا ، اإلجماع هل هو

 والسنة أم هو يحصل بعد ذلك ؟

  هاىمسائل الكتاب والسنة الصحيحة  المسئول :

عم بارك هللا فيك ، انا  " خير الكالم ماقل ودل "قول لك يا أخى أالشيخ : 

" خير الكالم ماقل أسألك سؤال محدد كما قلت لك هذا النور متقد وال منطفى ؟

  ودل "



  نعمالمسئول :

اإلجماع .. هو مع الكتاب والسنة وال  ،فأنا سؤال أعيده على مسامعك الشيخ :

 اقع ؟بعد الكتاب والسنة  يأتى من حيث الو

  معلش يعنى شو المقصود بعد الكتاب والسنة ؟يعنى ما فهمتش  :1المسئول 

  الشيخ : يعنى فى عهد الرسول كان فيه إجماع ؟

  ؟ فى عهد الرسول  :1المسئول 

 نعم  الشيخ :

  كان إن ماهو حضرتك تقول  :1المسئول 

  فيه ؟ قول فيه وال ما هللا يهديك " خير الكالم ماقل ودل "يا أخى الشيخ : 

  فيه تشريع فى عهد الرسول :1المسئول 

عم أقول لك إجماع فى عهد الرسول فيه وال عم إسألك فيه تشريع !!!الشيخ :

 ال ؟

، يعنى المسائل الى أتى فيها الرسول ماهى بدها تفصيل المسألة  :1المسئول 

  معلش

 ، الضوء شاعل والما أريد تفصيل  مابدى تفصيل هللا يرضى عليك ،الشيخ : 

  مطفى بدها تفصيل ؟!

  هاى بتختلف عن النور :1المسئول 

،عم أسألك لما كان بينزل القرآن ما بيشهد على الكالم أبو النور أبدا الشيخ :

 وكان الرسول يتكلم بكالمه ، هل هناك إجماع ؟

  لكل األمة يتفق عليه بال شك الى كان بيعطيهم إياه كان  :1المسئول 



  اإلجاع إذن أنت ما تعرف الشيخ : 

  !كيف ما أعرف اإلجماع :1المسئول 

 ؟  أكيد ما تعرف اإلجماع الشيخ :

  على صحتها ؟عليها و، أليس كلها مجمع يعنى مثال آيات الكتاب  :1المسئول 

  هللا يهديك .. هللا يهديكالشيخ : 

  مع قرارها : 1المسئول

 آيات الكتاب لما تنزل على رسول هللا  الشيخ :

  ء فيه شى :1المسئول 

  اسمع يا اخى أنا عم بتكلم هللا يرضى عليك ،الكالم والنقاش اله أدب .الشيخ : 

  .. نعم  نعم:1المسئول 

لما اآلية تنزل ، هل  ،عم أقول لكوأنا نص الكالم ما خلتنى أكمله  الشيخ :

 فى هاديك اللحظة ؟  الصحابة كلهم على علم بهذه اآلية ؟

  ول هللا وبس رسفى هاديك اللحظة ال ،  :1المسئول 

  إذن فيه إجماع فى هاديك اللحظة ؟الشيخ : 

  فى هاديك اللحظة ال ، :1المسئول 

 وبعد لحظات فيه إجماع ؟ الشيخ :

مافيه ، واتضحت ، إتفقت األمة خالص طالما رسول هللا بين  :1المسئول 

  شىء ثانى 

  عم تحكى خيال  -خيال هللا يهديك  -عم تحكى الشيخ : 

  ضرب لك مثال ؟طب أ :1المسئول 



 !أنت تضرب لى مثال على خيالك  الشيخ :

  اه ، على خيالى  :1المسئول 

  إلى مكة ؟اآلية نزلت اآلية فى المدينة متى وصلت على خيالك ! الشيخ : 

  لما اآلمر  أنا بدى ..: 1المسئول

  أسألك هللا يهديك  متى وصلت اآلية ؟ الشيخ :

  معلش  : 1المسئول

  مبين عليك أنك جاى بس بدك تتسلى ، شرقى وال غربى أنت اوووو، الشيخ : 

  ال، ال.. الالمسئول :

ما فى المدينة  فى لحظةاآلية التى نزلت عم اقول لك سؤال وجوابه ،  الشيخ :

  متى وصلت إلى مكة ؟، المنورة 

 

أنت هيك معلش أنت بتطلع لى من سؤال لسؤال ، أنا بدى أجاوبك :1المسئول 

  خلينى اجاوب ، 

  أنا عم بسألك منشان إية ؟أنا شو بسوى ؟ خ : الشي

  أنت سألتنى هل فيه إجماع ورسول هللا على قيد الحياة ؟:1المسئول 

عم األن ، ديك األسئلة ما أجبت عنها أأنا عم أسألك أخر سؤال ،  الشيخ :

 .أسألك سؤال 

  عندى أجوبة أناماهو أنت ما خلتنى أجاوب ،  : 1المسئول

  هللا أكبر الشيخ : 

  بدنا نتفاهم إن شاء هللا احنا  : 1المسئول



 –طول بالك  –بارك هللا فيك  –مو هذا سبيل التفاهم ، سبيل التفاهم  الشيخ :

نصل لنقطة إنتهينا منها ننتقل ، سين جيم سين جيم ، سبيل التفاهم سين جيم 

  مثال األن  ،لغيرها 

  :كويس1المسئول 

أنتهينا من العلم اشى بالكالم ، الشيخ : شايف األن تقول لى كويس وأنا م

المتعلق بالعقيدة ، بننتقل لخطوة تانية ، وهو العلم المتعلق بالعبادة إلى أخره 

 قرآنالعلم له أربع مصادر ، ال ،ن نحنا فى النقطة األولى ما انتهينا منها ، األ

أول سؤال : هل العقيدة تؤخذ من هاى  ماكانوالسنة واإلجماع والقياس ، 

  بعدين ، خطأ  هذاواألربعة ؟ أجبت بنعم ،  المصادر

  أنا ..هو : ما 1المسئول

  أنا هللا يهديك  صعم الخأسمع اسمع ،  الشيخ :

  : أنا صامت اها 1المسئول 

قلت اربعة بعدين  انت صامت ،ان شا هللا تكون صامت ،إن شا هللا ، الشيخ :

  وهذا هو الحق .استثنينا القياس 

  حق طبعا هو الآه:  1المسئول

 هللا يهديك هللا يهديك ، هللا يهديك أنا عم الخص الشيخ : ايش معنى طبعا ؟ 

ماهو  هللا يهديك ،، مو هذا سبيل العلم انت يعنى شايف حالك كتر الكالم !! 

 هللا يهديك. ماهو هذا سبيل العلم ،  مو هذا سبيل العلمهذا سبيل العلم . 

   احنا جايين آمين ، :1المسئول 



، سبيل العلم هذا  ليسالف مرة ميت جاى ، أنا قلت لك ..نعم عم نالشيخ : 

  إن كان عندك علم تطرحه سبيل العلم 

  بدىهذا الى صح .. :1المسئول 

وأنت عارف حالك إن عندك علم وجعلت  ،اسمع هللا يهديك اسمع الشيخ :

 القياس مصدرا للعقيدة 

  ما جعلته مصدرا للعقيدة القياس ال ،  : 1المسئول

 ، وبعدين سحبت القياس انت جعلته مصدرا للعقيدة  يخ :الش

  أنا بقول : 1المسئول

  لما نُبهت تنبهت، يجوز تنكر الحقيقة ب مالما نُبهت تنبهت ، الشيخ : 

  لم أقصد فيه  :1المسئول 

 لما نُبهت تنبهت  الشيخ :

  تنبهت  ، آه ، طبعا : 1المسئول

  لماذا ال تقول هذه الحقيقة؟الشيخ : 

  هذه الحقيقة  ما أنكرت :1 ولالمسئ

 العلم بدو أناة ياسيدى العلم مابدو حرارة ،  الشيخ :

  طبعا طبعا  : 1المسئول

دة ؟ طبعا طبعا ،الشيخ :   هو أنا شو بقول من الصبح ، طبعا طبعا ، فشو الفائ

ه  يس ل اس ل اس ، القي اع والقي نة واإلجم اب والس م الكت ك راوح ، العل مكان

ارك  متى يكون اإلجماع ؟: اإلجماع له عالقة ، كان السؤال عالقة بالعقيدة ،  ب

م  ب أن تعل ك يج وهللا في ن الرس ى زم ون ف ا بيك اع م ،  لأن اإلجم



، ألن المسلمين فى  وإنماالجواب الصحيح اإلجماع يكون بعد الرسول

ذا هو الجواب  عهد وجود الرسول دا ، ه ى سواه أب ليسوا بحاجة إل

اع ال إلا، بى إلى اخره مش تقعد تحكى شرقى وغر ديسار جم ه إال بع اة  إلي وف

ا{ الرسول اكُمُ  َوَم ولُ  آتَ سُ ذُوهُ  الرَّ اكُمْ  فَُخ هُ  َوَمانََه انتَُهوا  َعْن نيجى  }فَ

  عليها فى اإلجماع ؟ عتمادى يمكن اإلتلاماهى الطبقة األولى ، ن األ

  ع ؟الطبقة األولى التى يمكن اإلعتماد عليها فى اإلجما :1المسئول 

  الى هم اتوا بعد رسول هللا 

 الموجودين قول الصحابة شو الى اجوا ، شوف  الشيخ :

   الصحابة :1 المسئول

، شو مبين إنك بتحب المشوار الطويل ، مبين عليك ، قول الصحابة الشيخ : 

كانوا فيما يتعلق بالعقيدة هل الصحابة  ..، األنهم نوترضى عقول الصحابة 

  على هدى من ربهم ؟

  أحد الحضور : بال شك 

  بال شك ، ماتعمل لى محاضرة ، هذا الجواب الشيخ : 

   كانوا على هدى طبعا  :1المسئول 

فيما بعدهم بقرن أو كانوا على هدى من ربهم فمن سار مسيرتهم  الشيخ :

 هدى من ربهم ؟ بيكونوا أيضا على، حتى هذا الزمان قرون 

  نعم :1المسئول 



يسمون  نأنت تعلم جيدا أن هناك خالفا قديما بين من جميل جدا ، األالشيخ : 

  ، تعرف هذا الخالف ؟ يسمون بالمعتزلة  نأهل الحديث وبين مب

                                                    : نعم ، فيه خالف واقع حقيقة 1المسئول 

-قنوعين نحنا جماعة  –الشيخ : جميل جدا ، تقدر تذكر ولو مسألة واحدة 

أهل السنة أهل الحديث ، بين  فيها خالفالا وقع منريد منك مسألة واحدة م

  مسألة واحدة. واألئمة األربعة على رأسهم والمعتزلة فى جانب أخر .

إلى هى مسألة الرؤية مسألة واحدة ، وها المسألة مهمة جدا ،  : 1المسئول

  معتزلة ما اثبتوها أثبتوها والدون أهل السنة كمان أهل الحديث ف، مثال 

 شو حجة المعتزلة فى إنكارهم إياها ؟ ، جميل جداالشيخ :

نوعا  ، هى حجة نكاد نقول قوية حجة المعتزلة فى إنكارهم إياها :1المسئول 

  ما .

 هللا اكبر الشيخ :

ْدِركُ  َوهُوَ  األَْبَصارُ  تُْدِركُهُ  الَّ  {اعتمدوا آية قوله  :1المسئول  ارَ  يُ  األَْبَص

{  

  طيب وحجة أهل السنة ؟شيخ : ال

  نَاِظَرةٌ } َربَِّها نَّاِضَرةٌ إِلَى يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ  {وحجة أهل السنة :1المسئول 

 قوية وال ضعيفة ؟ الشيخ :

  جدا قوية  :1المسئول 

بيصير قوتان متعارضتان فى  طيب ،وهاديك قوية أيضا ؟بس بس ،الشيخ : 

  العقيدة ؟



  نعم  : 1المسئول

 م نعالشيخ :

  هنا بدنا نشوف ونرجح  : 1المسئول

  شوفت وال لسه ؟الشيخ : 

  أنا بالنسبة إلى ، شوفت : 1المسئول

 ؟وشو شوفت  الشيخ :

  أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة  :1المسئول 

  كويس ، ويبقى مذهب المعتزلة قوى ؟الشيخ : 

  ال ، أنا بقول  خطأ :1 المسئول

 ؟  لكن ليش وصفته بالقوةخطأ ،  الشيخ :

  هم أخطئوا  :1المسئول 

لماذا يا اخا اإلسالم لماذا وصفته بالقوة ؟ يا اخا العلم إن شاء هللا الشيخ : 

  وصفت المذهب الخطأ بالقوة ؟

  حجتنا اقوى منهالكن معهم حجة و، يعنى آه  :1المسئول 

لماذا أنا بسألك مين اقوى األن ؟ هاذى انتهينا منها ، أنا عم بسألك  الشيخ :

 ه بالقوة ؟وصفت

  ألنها أول اشى آية فى كتاب هللا  :1المسئول 

تؤمن بها وأنت وصفتها بالقوة وأنت ماشاءهللا ، أنا عم بسألك لماذا  الشيخ :

 ال تقول بها ؟

  أنا ال أؤمن بها ولكن أخطئى من يقول بها  :1المسئول 



ا وصفتها هللا يهديك، مع عدم ايمانك بها لماذ ..هللا أكبر هللا يهديكالشيخ : 

  بالقوة ؟

، حتى رجل قال هللا ال وصفتها بالقوة ليش أوصفها بالضعف  :1المسئول 

  يُرى واعتمد آية ،أنا اقول له آل ،آيتك مش صحيحة وأقول له آل.

 هللا أكبر الشيخ :

أنا ياريت توضح لى كيف ..بقول له أفهم معنى اآلية ، وبعدين :1المسئول 

  السؤال يعنى .

  ، شرقى وغربى قتكيلتوضيح بس مو على طرجايك ا الشيخ :

  :ماشى ، منكم نستفيد إن شاء هللا1المسئول 

َّبِعُواْ  َوالَ  فَاتَّبِعُوهُ  ُمْستَِقيًما ِصَراِطي َهـذَا َوأَنَّ {الشيخ : قَ  تَت مْ  السُّبَُل فَتَفَرَّ ن بِكُ  َع

بِيِلهِ  ول  }َس بة لق القوة لبالنس ة ب ذهب المعتزل فك م ذو، وص انوا يأخ ل ك ن ه

  ؟أولهم أصحاب رسول هللا  بأقوال سلفهم ؟

  !يعنى ....، كيف كانوا  :1المسئول 

 أنا بحكى باأللبانى وال بالعربى ؟الشيخ :

  بدى ..معلش السؤال ال، :1المسئول 

  بس أرجوك أنت كون منتبها الشيخ : 

  نعم نعم:1المسئول 

يخ : ة  الش ا المعتزل ن .. ه لفهم م أقوال س ذون ب انوا يأخ ل ك حاب ه أص

دة   النبى ا  ؟فيما يتعلق قبل كل شىء بالعقي ا يتعلق بم ك فيم ومن ذل

  ؟ ؤية هللا فى األخرةرهو جزء من العقيدة الصحيحة وهو 



  يعنىأسأل سؤال  أنامعلش هنا  : 1المسئول

السؤال وضحتلك إياه  وضح لىسألت مالك حق إنك تسأل ، ألنك ، ال الشيخ : 

.  

  طب منيح  : 1المسئول

 أجب عن السؤال..وبدك تسألتعيد فلماذا  : الشيخ

  أنا هنا ال أستطيع التوضيح ، يعنى:1المسئول 

  أنا ما طلبت التوضيح الشيخ : 

ألنى ما ؟  ،ليشيعنى ماستطيعش اجاوب بالجواب الى بدى إياه  :1المسئول 

  بيعتمدوا وال آل؟،  آلفى مذهب المعتزلة ألعرف بينقدوا وال تطرقتش 

 !!إذا ما بتعرفتتعلم أنت بدك و شإذن  الشيخ :

  بدنا نستفيد منك إحنا ماهو  :1المسئول 

 ههههه،،من قلبك طالعة إن شاء هللا ، قل إن شاء هللا بس قوية هيك الشيخ :

إذا جائتنا آية كاآلية التى ذكرتها وكان لها وجهان من ، طيب بنطور السؤال 

فى تحديد معنى من  وكان هناك آثار من السلف الصالحالناحية العربية 

 المعنين ، هذا فى علمك أنت يكون مرجحا ألحد المعنين أم ال ؟

يعنى معلش عشان افهم شو الى بتقصده تمام عشان أجاوب  : 1المسئول

  فى اللغة تحتمل عدة معانى ، هاآلية ، يعنى مثال وردت آية فى القرآن  هعلي

  اآليةكلمة لغوية وردت فى ، كلمة من اآلية أبو الحارث : 

علماء المسلمين و، الصحابة والسلف  تحتمل عدة معانى مثال : 1المسئول

  ...الرجحوا فسروها تفسير مناسب يعنى ورد عنهم بأنهم ، يعنى 



  الشيخ : يعنى أخذوا معنى من المعنين ، هل يجوز مخالفتهم ؟

يعنى بردو، إن كان اإلنسان على قدرة علمية ، وفيه ناس منهم  المسئول :

  فله ،  نفس الصحابة إلهم معنين فيهاابة ، الصح

  حيدة عن السؤال ..حيدة..الشيخ : حيدة  

  أحد المعنين ، مافى أنهم أخذوا المعنيين أبو الحارث : 

  صار اتفاق عليها يعنى ؟ : 1المسئول

عم بتسأل أوضح لك السؤال ، وبالرغم من أنت هللا يهديك يا أخى الشيخ :

 توضيح السؤال 

  ووضحت لى سؤال المعتزلةوأنا طلبت منك توضح لى ماهو  :1المسئول 

  ؟ قدمت لك الجواب هللا يهديك وأنا شو سويت الشيخ : 

  وانت مافهمت جاوبك ، بس قال لك بدى أطور السؤال  أبو الحارث :

  أنا قلت له إنى ماعنديش فكرة عنه يعنى آه ، انا مش ما فهمت ، :1المسئول 

  لك المعلومات  يزودبس  ،نفس السؤال ا األن هذأبو الحارث : ماهو 

 ههه الشيخ :

جايين فى  أحناجايين بنا،،معلش يعنى ، معلش احنا جايين  :1المسئول 

  بدناش نغرب عنه  موضوع معين ،

  بس ال، هو شرعا أنت وصلت لموضوعك ،أبو الحارث :

ض إلى أنتم جايين إله أنتم فرضينه فرها الموضوع المعين اى نعم ، الشيخ : 

  ؟

  ، فكان يفضل جايين لموضوع معينإنا بس نحنا بلغنا  ال ، :1المسئول 



 "البحث فى العقيدة "هذا هو الموضوع المعين  الشيخ :

  لموضوع معين :1المسئول 

نعم موضوع معين فى العقيدة ، هذا الموضوع المعين فى العقيدة الشيخ : 

  تفق عليها ييحتاج إلى مقدمات 

  الموضوع  بتتعلق بها:1المسئول 

أخى هذا الموضوع المعين اهو هيك، وانا شو عم احكى ، أقول يالشيخ :

تفق عليها ، مثال إذا كان أحد الفريقين ال يأخذ بالسنة ، ييحتاج إلى مقدمات 

  الموضوع المعين ؟ فيه فايدة من الدخول فى

  النقط حط ال ، طب خلينا نعرف الموضوع وبعدين ن :1المسئول 

، الموضوع على كيفى أنا ، انت لما بدك ش على كيفك أنت ال ، م الشيخ :

، ولذلك ان أول ما بدأت الكالم  يطرحه على كيفهوال هو ، تطرح موضوع 

  قلت مين بدو يتكلم صح وال آل؟

  نعم نعم  :1المسئول  

كان فأنا ما فرضت ، لكن هو بدأ يتكلم ، األن وصل الموضوع إذا  الشيخ :

فى تفسير المعنين والصحابة جاءوا بمعنى من ، تحتمل معنيين هناك آية 

  خالفتهم ؟ان ن، يجوز النص 

  الصحابةإتفاق اليجوز مخالفة  :1المسئول  

جميل جدا ، األن نحن نسألكم وهذا هو الموضوع المعين ، هل أنتم  الشيخ :

  مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟

  ن شاء هللا نحن نرى ذلك إ، إن شاء هللا  ..وهللا:1المسئول  



كلنا نقول إن شاء هللا ، نحن نسأل يا أخى إن شاء هللا ..إن شاء هللا ، الشيخ : 

  عن واقع 

  نعم نحن نرى ذلك  :1المسئول 

األن فيما سبق التقديم له ، ماذا تقولون بمن يقول هذا الذى نريد بقى  الشيخ :

   فى السماء ؟ إن هللا  

  هذى آية فى كتاب هللا :1المسئول 

  أنا ما بعرف أنها آية فى كتاب هللا ، آه ، جزاك هللا خير  لشيخ :ا

  ماهو يعنى :1المسئول  

  انا بسأل بمن يقول هللا فى السماء ،بتقول لى آية الشيخ :

  حكى كالم جميل طيب ..، وال كأنه   :1المسئول  

  إذا سألتك أين هللا شو جوابك ؟الشيخ : 

  ، موجود بال مكانل لك بال مكانإذا سألتنى أين هللا أقو: 1المسئول

 ولماذا ال تقول كما حسنت اآلية جزاك هللا خير ، لماذا ال تقول كماالشيخ : 

  قال رب العالمين ؟

وأقول  ول للثانى أين هللاقألن لما واحد يألسباب أنا اقول ليش ،  :1المسئول 

  هون تفيد المكان نله فى السماء فإن اآلي

  ة صحيحة ؟فاداإلتفيد المكان ! ها الشيخ :

  منى فى اللغة يعلم ذلك  أدرىباللغة صحيحة، هاى أخونا على  :1المسئول  

  أبو الحارث :شيخنا ، هو أقوى منى باللغة

  هللا يهديك ،عم أسألك أنت اآلية تفيد المكان ؟الشيخ :



  اآلية التفيد المكان  : 1المسئول 

  هآل قال تفيد المكانالشيخ : 

  آلية مش ااألين :1المسئول 

  شيخنا ، هو قال األين تفيد المكان  أبو الحارث :

  ، طب واآلية ؟ األين مش اآليةاألين ، الشيخ : 

  اآلية التفيد المكان :1المسئول 

  ؟ فإذا أنت أجبت باآلية عن األين بتكون على صواب أم على خطأ الشيخ :

  أنا بكون على خطأ :1المسئول  

ت لك السؤال اب، أنا حدد ، تأنى فى الجويك هللا أكبر ، تأنى هللا يهدالشيخ :

  ألنا

  ن شاء هللاإال، أنا متأنى :1المسئول  

 وهللا أنا عارف إن أخوانا شيخنا وأخونا بالذات أحسبهشيخنا ، أبو الحارث :

  يريد الحق يعنى 

  ذلك ما نظنه الطريق األقرب للوصول للحق  الشيخ :

  إذا سألنى سائل أين هللا  : 1المسئول 

  من شان يتمكن من السؤال بيعيد السؤال شيخ : ال

  أبو الحارث :منان يتمكن من الجواب شيخنا ،معلش

  نعم ، أقول له هللا بال مكانالمسئول :

  أنا ماسألتك هل له مكان  الشيخ :

  ماهو بيسألنى أين هللا المسئول : 



  أنا ما سألتك هل له مكانالشيخ :

  وابىشو جوابك ، هذا جقلت لى  :1المسئول  

  صحيح وال ال ؟أنا سألتك سؤال الرسول  الشيخ :

  ؤال الرسول فى حديث الجارية يعنى ؟سصلى هللا عليه وسلم ، المسئول : 

  الشيخ :وهللا يعنى 

   نريد أن نخوذ فى حديث الجارية الإحنا األن نعم ، : 1المسئول  

  ؟شو رأيك ، خوض فى حديث الجارية أيد أن أرإنا الشيخ : 

  ..نعم  : 1المسئول

أنا اريد ان  ، أريد أن أخوض فى حديث الجاريةشو رأيك ؟ تسمح ،  الشيخ :

  فماهو جوابك ؟؟ أسألك بسؤال الرسول أين هللا 

  وال أخالف الحديث الصحيح ليش ؟، بال مكان  :1المسئول  

  هللا يهديكالشيخ :

بحكى نه نقطة ، أنت حكيت فماذا تجيب انا عأنا بس أخونا أخذ : 2المسئول 

ألن عندنا حديث الجارية حسب قواعد ال يثبت أن ها السؤال للنبى ليش ؟ لك 

دنا فب ، سأل بهذا السؤال مضطرب ، فال يثبت ان النبى هو المصطلح 

،  و مش مضطربأالحديث مضطرب نتناول األن الحديث بالبحث لنثبت لك أن 

وفى البحث الطلب  نكون صادقين فىانا بدنا وبنحب حتى إن شاء هللا أنه نبين 

   هللالحق وبنوصل إلى نوصل إلى ، وأن مش قصدنا إال أننا 

  ا المكان إال بيقوله ذالشيخ :وهللا يا أخى هذا الكالم مافى واحد فى ه

  إن شا هللا :بإذن هللا  2المسئول



ك ناقشلما كنا موجودين و إتصل قبل ايامشيخنا اخونا الى  أبو الحارث :

   بالهاتف

  ين هو ؟مالشيخ : 

لما صار البحث قبل أنا بحكى عن األخ ، الال مش انت ، أخونا ،  أبو الحارث :

  حوالى عشر ايام

  عن مسألة األنوار وما األنوار والردود انا بحكى لك  :2المسئول 

  المهم إتصلت وال ما أتصلت ، هذا حقيق التمش مهم يا أخى الشيخ : 

نحنا طلبة ، ى أحكى لك امر بدنا أ نعم ، شوف ياسيدىاه اتصلت، :2المسئول 

كتبكم وقرأنا من هون ومن هون وقرأنا بردو  وقرأنا منعلم وقرأنا كتب 

فنحنا األن عندنا ، فنحنا فيه امور أقتنعنا فيها اكيد تعرفه ، للشيخ الستار ، 

  أنت تعالج إلنا إياه  أى جانب بدكفأين كانت من قناعات معينة بنعرضها عليك 

يا أخى لما قلت أنفا أن  أحسنت جدا لكن انا بسألك سؤال، خالص الشيخ : 

  أنت شخصيا تعرف ماهو الحديث المضطرب ؟، الحديث مضطرب 

  نعم  :2المسئول 

   ماهو ؟ الشيخ :

الحديث المضرب هو الحديث الذى ورد بعدة متون متساوية فى  :2المسئول 

  متعارضة فى الظاهر ، القوة 

  فى القوة ، متساوية جميل جداالشيخ : 

  أبو ليلى : يعيد الكالم شيخنا مرة تانية 

  :يعنى مثال  2المسئول



  التعريف ؟ بدك تسجله ، فيه مانع تسجيل الشيخ :

  : وهللا تفضل نحنا طلبة علم وأنت الشيخ  2المسئول

  الشيخ :الال ، بنسألك سؤال يا اخى

  :تفضل  ..تفضل  2المسئول 

  .فى أقل من المسلمين  ى واحدنحنا ما بنريد نفرض رأى عل الشيخ : 

  : هللا يبارك فيك  2المسئول

  ولذلك نحنا ما عم بنسجل لكن هذا السؤال  الشيخ :

  : حفظك هللا 2المسئول

  نحنا نسجل من البداية  أبو الحارث :

  بعيد يعنى ؟  : 2المسئول

   نعماى أبو ليلى : 

يث الذى ورد ، ياسيدى الحديث المضرب هو الحدبعيد وال يهمك  : 2المسئول

طبعا يخرج لكن ، بعدة متون أساندها متساوية فى القوة ، وظاهرها التعارض 

نطرح ، بدنا صحيح من هذا األمر أنه إن كان حديث ضعيف يعارض حديث 

  الضعيف 

من الذى يعرف تساوى قوة هذه الطرق؟ او هذه أحسنت جدا ، الشيخ : 

  المتون ؟ من الذى يعرف ؟

وحقق  ، ذلك هو اإلنسان الذى نظر فى أسانيدها  الذى يعرف : 2سئولالم

 رجالها



ألن الذى يعرف يعنى مش قيد أهل العلم  وه -بدون تعليم-بدك تقول  الشيخ :

  دقيق جحدا ، فأنت توافق معى أنهم اهل العلم 

  وطالب العلم المتمكنين ، نعم : 2المسئول

  الشيخ : األن حديث اين هللا ماهو اللفظ الذى يعارضه ؟

  أنا سأجيبك شيخ ناصر ، ورد الحديث بعدة الفاظ  : 2المسئول 

؟إنت عم  الشيخ : خير الكالم ماقل ودل ، انا سؤالى ماهو اللفظ المعارض اله

إال أننانمشى ، بتدى إجاب بعدة ألفاظ ، اسمح لى أبين لك حتى ماتظن إن نحنا 

نت عرفت الذى اختلف فيه الناس ، أ الحقإلى معرفة قرب طريق للوصول أب

من الذى يعرف الطرق الحديث المضطرب تعريفا صحيحا توجه سؤال 

ماهو األن السؤال :  متساوية القوة أو مختلفة القوى ؟ قلتأهل العلم ، حسنا ،

  الذى يخالف اللفظ المعروف وهو أين هللا ؟ ماهو اللفظ األخر ؟ اللفظ 

فى رواية أخرى ن ربك ؟ ولنبى للجارية مسؤال ا: اللفظ هو :  2المسئول 

  فأنا بدى ابين نقطة األن أتشهدين أن ال إله إال هللا ؟ 

  اسمح لى يا أخى بارك هللا فيك ،  الشيخ :

  :ال ، أنا جاوبت السؤال ، بس فيه نقطة  2المسئول

  الشيخ : اسمح لى يا أخى بارك هللا فيك ، 

  اتفضل : 2المسئول

الى عم يكون الشخص نسان بحاجة لطرح بيان ؟ لما بإلامتى االشيخ : 

لم يكن بحاجة للبيان ، فيه حاجة ، أما إذا كان بيان البحاجة إلى سؤال بيسألك 

  للبيان ؟



على فيه أستثناء مش رأيى أنا بالنسبة لرأيى فى حاجة للبيان ، :  2المسئول

  اإلطالق الكالم 

يا أخى سيتبين فيما بعد أنه أنت بحاجة للبيان ، أو لست  حاجة  الشيخ :

  . بيانلل

كالمى مش على اإلطالق فيه مش قصدى ياسيدى ، قصدى أن : 2المسئول

  ات  حابب أحكى لك إياها تقييدعليه شويية 

  تفضل ماشى  الشيخ :

ذا حملنا لفظة  فى إالحديث يمكن الجمع بين الفاظه أما الكالم فى :  2المسئول

  السماء على علو الرتبة وكذا 

البحث حدت األن عن الموضوع ، الموضوع ليس حيدة حيدة ، حيدة الشيخ :

 ووجه من الرسول ال تستعجل فى السماء الموضوع فى السؤال إلى وجه لك 

أرجوك وال تسر العدوى إليك . حديث الجارية فيه سؤال وفيه جواب  السؤال 

من قفزت قفزة الغزالن كان عن السؤال ولم يكن عن الجواب ، فاألن أنت 

، من سؤال الرسول إلى جواب الجارية ، أكرر على السؤال إلى الجواب 

، ماهو اللفظ الذى يخالف سؤال  مسامعك للمرة الثانية او الثالثة السؤال األن

  الرسول للجارية أين هللا ؟ ماهو السؤال

  لفظان : من ربك ؟ أتشهدين أن ال إله إال هللا ؟  : 2المسئول

لتوفيق بين هذه األلفاظ كلها طيب ، هذا فيه تعارض تعارضا اليمكن االشيخ :

  ؟ 



أقول شىء قبل أنا بدى أجاوب ، بالنسبة إلمكانية الجمع فأنا بدى :1المسئول 

اجمع بدى أبين شو نقاط نقطة التعارض ، نقطة التعارض هى أن سؤال أين 

شرك، ألن الكفار نفسهم كانوا يقولون هللا هللا ال يثبت به إيمان وال ينفى به 

  ما الحديث األخر يثبت إيمانا وينفى شركفى السماء ، بين

  ، هذا هو الوجة ؟هللا اكبر الشيخ :

  المسئول :نعم

، لكن جملة معترضة  أخطر هذا الشيخ : األن انت تنقلنا لموضوع ربما يكون 

  اجعلها هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضالال ؟ 

  ال المسئول :

خيرا كلمة أهللا يهديك ، مادام قلت  إذن مافائدة قولك ، اسمع يا اخىالشيخ : 

إذن من اين لك أن كلمة فى ، الحق أنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل 

   . يقولونهنقوله ألن الكفار ال هذا ينبغى أن ، السماء 

  أنا ماقلتش هيكالمسئول :

  هذا هو جوابك الشيخ : 

  أنا بقول،  الالمسئول :

كانوا لمشركين فى الجاهلية نفا أن اماقلت أ شلون ال ؟طيب ، الشيخ : 

  يعتقدون أن هللا فى السماء 

  نعم المسئول :

  ؟ليش بيقول ال إذن الشيخ : 



كون صح ، بس وجهة نظرى من هذا أنا بدى اوضح لك إياها ،  المسئول :

هو وهذا التفريق ، إعتقاد عقيدة أن هللا فى السماء ال تفرق بين مؤمن وكافر 

  سؤال إلى كان مطلوب من ال

  هذه وجة نظرك انت الشيخ : 

أنه  وهذا هو المطلوب من سؤال النبى ، المراد من سؤال النبى المسئول :

   مؤمنة  يعرف إنها مؤمنة وال مش

بيجوز فيه وجة ،  هذه وجة نظرك انتمعلش ، يا أخى عم بقول لك الشيخ : 

  ، األن نظر أخرى 

  فيه نقطة بس : 1المسئول

  هللا يهديك ن الكالم إلى األالشيخ :

  أنا متأسف تفضل ، المسئول :

  سبحان هللا الشيخ : 

   إن شا هللا يعلمنا ويؤدبناهللا يجزيك الخير ،  :1المسئول 

طوائف من المسلمين طائفة أو ، هل تعلم أن هناك اللهم آمين الشيخ : 

  ؟هللا فى كل مكان : يقولون 

  وأنا أكفرهم بذلك : 1المسئول

  فى صدد التكفير لسنا  يهديك ، نحنا يا أخى هللالشيخ : 

  أعرف أنه فيه طائفة يقولون ذلك ، نعم : 1المسئول

بالنسبة إذن ، : هللا فى كل مكان إن الذين يقولون هؤالء ، جميل جدا الشيخ : 

إلى أخره أن هناك طائفة ..أو ..أو  ذا عرفنا نحن أو شعرنا لهؤالء يحسن أ



 أو يقينا يقولون إنيقولون لكن قد ، تين من المسلمين يشهدون معنا بالشهاد

 أين هللا ؟نقول لهم : ، فنحن نسألهم بسؤال الرسول ، هللا فى كل مكان 

حين ال وال مسلمين ، اما أنت ، كفار -كما صرحت أنت  -لنستشهد هل هم 

عن يكشف بتقول أن هذا السؤال ال يكشف عن إيمان وال ، هذا السؤال تتبنى 

هذا خطأ ، هذا بالنسبة لوجهة نظرك انت ، أما بالنسبة  ، نقول لك : الكفر

أجتمعنا مع إنسان األن أتيناك ......إن ونحن األن إذا ، أخرين  لوجهة نظر

وحينئذ ، فنحن نسأله هذا السؤال النبوى ابتلى أن يقول إن هللا فى كل مكان ، 

انه باه منه ماكنا سمعنتأكدنا أن ، هللا فى كل مكان : إذا أجاب بنفس الجواب 

لكن األن إذا سألنا هذا اإلنسان أو ، وأنه هو الضالل بل الكفر بعينه ، صحيح 

هل نقبل منه هذا الجواب  من الناس أين هللا ؟ فأجاب بـ: فى السماء ،  بغيره

  نرفضه ؟ لعلك استمعت سؤال !!أم 

سماء إذا سألنا اإلنسان أين هللا ؟ فأجاب بـ: فى ال السؤال:نعم ، : 2المسئول

أن كلمة فى فنحنا بننظر لإلنسان ، ممكن اإلنسان يكون عامى وال يعقل 

فى السماء للعلو وكذا على سبيل  هاء لها مرادات أخرى ، فإن قصد أنالسم

 أن هللا  أما إذا قصد ،ألنه رجل مسلم ذلك نقبل منه  قالفإن الرتبة ، 

  .منه نرفضه ف، يجيب هللا فى مكان أنه  فى السماء يعنى

  أنظر يا أخى بارك هللا فيك  الشيخ : 

  هللا يجزيك الخير حابب أحكيها  األن فيه نقطة :2المسئول 

  الشيخ :تفضل



نعرف على أساس  أين هللا أحدوأنت حكيت لى ممكن نسأل  هاى: 2المسئول 

يوجد فى  أل، أنا بقول، حتى نفحص إيمانه  وال ألهللا فى كل مكان يقول 

النبى فى السماء ،إن هللا حتج بالحديث بيحتج أن الى بي ، الحديث ضابط

لما أن النبى الحديث ضابط   فىسألها ليعرف إن هى مؤمنة وال أل ؟ 

 قالت، وإذا سألها بدو يشوفها ، إذا قالت فى السماء فكان الجواب أنها مؤمنة 

إذا فى إنما سألها ليعرف أنه يبين مؤمنة ، ففيه ضابط آل، مش غير هيك فهى 

ما نحتجش ، النبى بسؤال وبناء على هذا األمر ما بنحتج ماء ، الس

  التانيةأللفاظ لهاى الفظ مخالف فبيكون هذا ا باللفظ هذا 

  ؟شلون ما نحتج بلفظ الرسول ، مافهمت عليك الشيخ :

نقطة بنجد ، ونحنا أللفاظ أخرى ل لفظ مخالفهذا امن حيث أنه :2المسئول  

  التخالف 

 ؟ أين ؟ لفظ وأنه الشيخ :

  نعم  : 2المسئول

من الناحية ، نحن لسه من الناحية الحديثية ما انتهينا هللا يهديك  الشيخ :

أو ، فى طريق إجراء عملية إما نسميها  ترجيج لفظ على لفظ الحديثية نحنا 

لسه ما  ، فأنت ال تستبق النتيجة وتجعلها مقدمة ،تجميع بين األلفاظ كلها

لكن ها الى وصلنا لها النقطة هاى أنك أنت قلت ديثية ، انتهينا من الناحية الح

فأنا اثبت لك عمليا  مافى ما يكشف سؤال اين هللا عن عقيدة المسئول ،أنه 

أن هللا فى كل أو قد يعتقد  لكن إذا أتينا إلى إنسان يعتقدهذا فى وجهة نظرك ، 

ة ، مخالفللشرع وال موافقة عن طويته هل هى السؤال يكشف هذا ، مكان 



، نلمسه لمس اليد فى هذا نحن نعرفه  وهذا -أجاب فحينما سألتك أين هللا ، 

ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة ما نوجه هذا السؤال النبوى فى عقيدتنا  -الزمان 

وهذا يؤكد رأيى الذى أحكيه ، كل مكان  أن هللا فى من الناس  فنسمع الجواب

إذا سئلوا ، لمسلمين اليوم أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير ا، األن 

شو ، عندنا عن الرسول : أين هللا ؟ هذا السؤال التقليدى فى حدود ما صح 

أم جوابكم أنتم ؟ هل استطيع أن ، هم ؟ هل هو جواب المعتزلة بيكون جواب

   أحظى بجواب ؟ 

  جواب المعتزلة !!:  2المسئول

  آهالشيخ :

  معتزلةالشو يقولون أصال وهللا مش عارف  : 2المسئول

أقول : ، معرفة بأراء الفرق ألنه يظهر ما عندكم ، دعنا من المعتزلة  الشيخ :

شو جواب جماهير المسلمين من عامة ومن خاصة إذا ما سئلوا أين هللا ؟ هل 

هللا فى أن ى أنت تسرعت فقلت أن من قال ذيكون جوابهم هو هذا الجواب ال

من عامة ومن خاصة إذا ما  جماهير المسلمين ، ماهو رأيى هكفرنكل مكان 

بهذا الجواب يجيبون سئلوا أين هللا ؟ فقالوا : هللا فى كل مكان ، شو رأيك هل 

  ؟أم بجوابكم أنتم 

مانريد بالنسبة لوهللا يا سيدى هو ان هللا موجود بال مكان ،؟ و :2المسئول 

  ، نريد الحقيقةنلتزمش بقول الناس بنحنا ما الحق  من

  هللا يهديكن هذا ما سألتك عالشيخ : 



وأنا بعتقد أنه بخالف لو كل العالم جاوب بجواب بالنسبة الى  :2المسئول 

   مالقرآن ما برد عليه

( ال يؤمن هذه حيدة أال تؤمن بقوله ، هذه حيدة هللا يهديك الشيخ : 

  ؟ احدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير )

  :2المسئول 

أجمعوا على هذه المسلمين كلهم وقلت لو أن أنت لماذا حدت ، طيب  الشيخ :

  ، مو هذا كان سؤالى هللا يهديك كنت أنا الضاللة 

ها لو كل أنا قلت ، هذا مستحيل ، مستحيل إجماع المسلمين على  :2المسئول 

  العالم قالوا 

المسلمين الى القول بهااالهتمام ، انصرفت عن  تيا اخى ايش بنقولالشيخ : 

فأنت تأخذ به وهناك قول الصواب ، ا القول بهقالوا سلمين جماهير الم ه لوأن

مو هذا موضع سؤال وال موضع هذا موضع سؤال ؟ هذا موضع نقاش ؟ ، 

   وقتلنا الما تضيع لذلك أرجوكم نقاش ، 

  السؤال أنا مافهمت فهمنى السؤال ، : 2المسئول

  تتقول لى مافهم اعيد ياأخى هللا يهديك ، اية الى مافهمت الشيخ :

  آل، بيجوز أن جاوبت على فهم خاطىء فهمنى هللا يجزيك الخير : 2المسئول

نسان يعيش فى المجتمع يجب أن يعرف خيره من إلاليوم ا : عم أقولالشيخ : 

وينهاهم عن الشر ، األن من حيث  ناس للخيرشان يهدى المنشره ، ها !، 

أين نحن إذا سألنا ،  -معنا بعد إذا سألتم _ بل ماسألتم ألن ما إتفقتم التجربة 

  هللا يأتى جواب وال ما يأتى جواب ؟ 



  : ياتى جواب 2المسئول

، ماذا الشيخ : ياتى جواب ، بارك هللا فيك ، األن أنا اسأل على حد علمك 

هل  –عامة من ال وخاصة من كانوا  -جماهير المسلمين من يكون الجواب 

  جوابكم ؟هو أم هو هللا موجود فى كل مكان 

ماتدرك ، العامة بيجوز على جهلها تقول هللا فى كل مكان  :2ول المسئ

بيجوز يكونوا متنبهين لها األمر ، بس ، أما الخاصة هذا األمر خطورة 

  العقيدة

بيجوز وبيجوز ، ، أنت عم تستعمل كلمات السياسين بيجوز ..بيجوز  الشيخ :

  نحكى عن الواقع هللا يهديك عم  يا أخى، هللا يهديكم ، 

فيه  السماء ، ماهو الواقع غير مضبوط، فيه ناس تقول هللا فى:2مسئول ال 

  وفيه ناس تقول هللا موجود بال مكان ، كل مكان ناس تقول هللا فى 

  عامتهم يعنى أبو الحارث : الجماهير  

 هللا أكبر .. هللا أكبر الشيخ :

  بتقول موجود فى كل مكان.. عامتهم : 2المسئول

  ؟ شو رأيكم فيها ، موجود فى كل وجود تانية : هللا والعبارة ال الشيخ :

  .هذا حلول هللا موجود فى كل وجود !!  :2المسئول  

  بس الحمد هلل هذا ماقلت كفر حلول ، الشيخ : 

  ماهو الحلول ماهو إال كفر : 2المسئول

أنتم : األن أسألك  ها ، دى أخت دى ،يعنى ، كفر طيب ، إذن الشيخ : 

  عقيدتكم ماهى ؟



  موجود بال مكان أن هللا  أنا عقيدتى : 2لمسئولا

   هذه العقيدة من قال بها ؟الشيخ :

  الكتاب والسنة :2المسئول 

؟ أنت أنا اسألك األن على الكتاب والسنة  ماشاء هللا ،  ماشاء هللا ،الشيخ : 

أنت مثل ، كتاب وسنة  تدركما تستطيع أن تتسلق على الكتاب والسنة حتى 

 ،والى أخره ، قالت وهللا هو أحسن والخمار  ابألتنى عن الحجسأنفا إمرأة 

أنت بارك هللا  فى الحقيقة ،.....ال أنا طويلبة ،  :قالت؟ قلت لها أنت عالمة 

  ؟نا عم بسألك من قال بهذا من أهل العلم ال اسألك عن الكتاب والسنة ، أ فيك

  ا القول ذلم بهيعنى من قال من أهل الع،  أبو الحارث : مش ماهو الدليل 

  أيوة ، من قال بهذا الكالم ؟الشيخ : 

وال يشترط لى أنه وهللا أنا فى عقيدتى ال استدل بقول إنسان ،  :2المسئول

  عشان أثبت عقيدتى أجيب أقوال الناس  

  ،كلمة الناس أقوال الناس  ، هللا أكبر الشيخ :

  كذا ، مش شرط استدل فيها العلماء أو  قوالأ : 2المسئول 

 ؟إذن أنت ما تتبع العلماء  لشيخ :ا

تتبع الكتاب بأنا متعبد ،تتبع العلماء مش متعبد بأنا، مش شرط  : 2المسئول

  والسنة 

  ؟ أليس من طريق العلماءوالكتاب والسنة منين بتحصله !  الشيخ :

  نعم : 2المسئول 



 ال تستغنى عنأوال ، هللا يهديك ، إذن أنت ال تستغنى عن العلماء الشيخ : 

، األن أنت واألن يتبين لك المقدمة السابقة وأهميتها وخطورتها العلماء ، 

إله أفصحت حقيقة أنه الكالم السابق ماله قيمة عندكم ، حينما وجهت السؤال 

، وأنت ايضا  المعتزلة هل يأخذون بأقوال السلف ؟ ما أحسن الجواب، 

أطلقت بأنك ال ف من حيث ماتريد الجواب  ،بل أنت اجبت ، تحسن الجوابال

أخذ بأقوال الصحابة دون  تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء ، القلت مثال :

أخذ بأقوال ، من بعدهم ، أخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين 

  و المجتهدين األئمة  وهؤالء وهؤالء 

  أنا بقول أنا كالمى مش على ها المحمل ، : 2المسئول

  مة عامة أنت قلت كلالشيخ : 

  نعم ، اى مش حجة قاطعة : 2المسئول 

  ال أخذ بأقوال الناس هذى عبارتك  اان الشبخ : أنت قلت كلمة عامة ،

  والحجية فى الكتاب والسنة  ، هذا معناها أنه مش حجة عندى :2المسئول 

الحديث  التلقين ممنوع عند اهلحجية الكتاب والسنة ، هذا خطأ ، الشيخ : 

   أليس كذلك ؟

  هو بيحكى لى :2مسئول ال

ن بيعطيك دور الكالم وأنت ألنك استرحت معلش إذا كان هو األالشيخ : 

، بتريد انت تستمر بس ما ايريد هيك وهيك ، ، معلش منيحة  ةماشاء هللا مد

  تفهم خطأك فى جوابك السابق 

  بحول له  وجدت حرج إذا وهللا ياريت ، : 2المسئول



، األن يا  بس أنا ما ايريد هيك وهيك، انع ما عندى م أنا، معلش الشيخ : 

وليس طالب العلم فضال ، أن ال يعتد العالم اخى بارك هللا فيك من الخطأ بمكان 

أنت وأنا  أال يعتد بكالم العلماء ، على هذا بحكم ان صالتك، عن طويلب العلم 

على سنة  أنك ماتعرف تتوضأوأنا ما شوفته ، احكم  وضوئك، ما شوفته 

وإنما فى حدود ما سمعت من كالم ل وال على صفة صالة الرسول ، الرسو

  كيف تيجى بتقول انا ما اخذ بكالم العلماء سامحك هللا ، العلماء 

  ، بالش تقلب على أبين نقطة  :2المسئول 

يا  أنتوتعطينى جواب واضح جدا ، ، هذا أوال ، ثانيا : لو سألتك انا  الشيخ :

  رآن والسنة بدون اإلستعانة بأهل العلم ؟ تستطيع ان تأخذ من القأخى 

  كال : 2المسئول 

، فإذن تيجة بتقول أنا ما هذا لذى أنا فرضته وسبق الُخبر الخبر ها،  الشيخ :

  .العلماء  أنت طريقك! يهمنى العلماء ، شو ما بيهمك 

هاال انت ، أنا كالمى ، أنا بينت لك مش هيك معنى الكالم  : 2المسئول

  المى محمله كالتالى كالم الناس عندى كماسمعتنى ، 

نحنا ما ، يك أقول كالم العلماء هللا يهديا أستاذ ما تقول كالم الناس الشيخ :

 .عن العلماء عم نحكى بنحكى عن الناس ، 

  كالم العلماء عندى ال يكون بمرتبة الحجية  :2المسئول 

  أنا سألتك عن المرتبة الشيخ :

  : يعنى مش حجة  2المسئول

  ما سمح الرجل ،لسه ما اجه دورك ،أنا ما سألتك عن المرتبة،  شيخ :ال 



  : طيب ماشى  1المسئول

أنت األن هل تستطيع ان تفهم أنا ما سألتك عن الحجةوعدم الحجة قلت لك :  

 ؟العقيدة من كتاب هللا وحديث رسول هللا دون ان تستعين بالعلماء 

  كال : 2المسئول

عفا هللا عما سلف  -وأنا برجع األن  ك السابق ؟فإذن إيش معنى كالم الشيخ :

فأقول لك : من يقول ، ن لسؤال ها الى أنت حدت عنه بجواب خطأ برجع األ –

سلسلة بعضها عرفت بقى كيف الموضوع كله ماشى ، أبقولكم من العلماء ؟ 

 العلماءمن من األن أنا أقول ، ..................بينما انت ، أخذ برقاب بعض 

من الذين يقولون  موجود بدون مكان ؟ن تعتدون بهم يقولون هللا الذي

 هكذا ؟

  تسمح لى ، لألخ عبد الرحمن إن شاء هللا هنتحول  : 2المسئول

 ليش أل ، اسمح لكالشيخ :

  ألنه هو بيلح على  :2المسئول 

يخ : ش ،  الش رق معل ا بتف ا م وا كم ه تكون ود أن ل المقص ى ، ألن ك ا مع أن

ْ  بَِصيَرةٍ  َعلَى اہللِّ  إِلَى أَْدعُو ِذِه َسبِيِليَهـ قُلْ  {:قال ا نِ  أَنَ ي} َوَم هات  اتَّبَعَنِ

 ؟بدك تجاوب على أى سؤال ، نشوف 

  اياه إن شاء هللا  وجه لنا الى بتهللا والمسئول :

 نعم الشيخ :

  أخر سؤال أجاوب عنه ؟ :1المسئول 

 ماهو السؤال ؟، وهو ؟ اى نعم  الشيخ :



  فى مسألة المكان عن هللا من يقول بقولنا هو الى : 1المسئول

 من يقول بما تقولون  الشيخ :

  بقولنا إحنا :1المسئول 

 ، هذا ... الال ، الشيخ :

  شو عبارتك : 1المسئول

  هللا أكبر الشيخ :

جوابا على من يقول بجوابكم حيث قلتم شيخ  أنا اعيد عبارتك ، أبو الحارث :

  بال مكان ، انت قلت سؤال أين هللا ، هللا موجود 

  كويس أنا قلت ، :  1المسئول

  خالص أبو الحارث : 

  خالص  : 1المسئول

 من الذى يقول أن هللا موجود بدون مكان ؟ الشيخ :

  ، الجواب معلش  : 1المسئول

 معلش ..معلش ..معلش  الشيخ :

من يقول بقولنا عندما سأل رسول أنه أنت بدك الجواب هذا ؟ وال  المسئول :

   الجارية أين هللا ؟  وال بدك السؤال هذاهللا

 حاد حاد حاد  الشيخ :

  ماحدت لسهالمسئول :

 أنت بتسمح تعطى جواب ، هذا جواب ؟  الشيخ :

  معلش : 1المسئول



  الشيخ :كمان معلش

، فبدى أعرف األخ على حكى كالم بمعنى اخر غير الى حكيته :  1المسئول  

  على مين ارد 

 ق هللا..أتأتق هللا الشيخ :

  ال اله إال هللا :1المسئول 

 (اليزال الرجل يكذب حتى يكتب عند هللا كذابا )، الكذب ال يجوز  الشيخ :

 نرجع ألول الكالم

  أنا ما غيرت  : 1المسئول

 من الذى يقول بقولكم ؟أنا عم اسألك أنت  الشيخ :

الم الى هللا موجود بال مكان ، ماهو هذا الك بقولنا على إية ؟ أن :1المسئول 

  حكيته ، ماهو األخ على 

 من الذى يقول بقولكم ؟أجب : خليك مع ناصر ، سيبك من على ،  الشيخ :

  رحمه هللا ، اإلمام الغزالىبدى أعد لك عدة علماء  :1المسئول 

 وقبل اإلمام الغزالى ؟رحمه هللا  اإلمام الغزالى الشيخ :

   البيهقىوقبل اإلمام الغزالى ،  :1المسئول 

  بغير مكان ؟ ، اين يقول هو هللا موجود بدون مكان ؟البيهقى  خ :الشي

  أعتقد فى شعب اإليمان األسماءفى كتابه  :1المسئول 

 أن هللا فى السماء بمعنى فوق ؟ البيهقىأال يقول تعتقد ، الشيخ :

  ، أئمة العدل األن ما ..لو ..يعنى.. إال فى لفظتنا احنا:1المسئول 

 هللا يهديك  بالبيهقىعم تحتج ،  لبيهقىباأنت بتحتج  الشيخ :



  قاعد، لسه وغيره البيهقى، احتج بالبيهقى وحده ال نعم نعم ،: 1المسئول

 البيهقىعم نحكى عن  يا جماعة جبتوا غيره ؟وغيره !  البيهقى الشيخ :

  أنا لسه ، قطعت كالمى أنت  : 1المسئول

   قبلهلك من قال  الغزالى، يعنى لما قلت أبو الحارث :واحد واحد 

  : نعم ..نعم ..نعم  1المسئول

 مكان ؟ بدونيقول بقولتك هذه هللا موجود  البيهقىالشيخ : 

  نعم بغير مكان ، :  1المسئول

يخ : تم تأ الش ب ، أن ذون ط ا  خ ذا وأن الم إذا صح ه ىاألن  ........الك  البيهق

ه  ول فى تفسير قول تُميق ن {أَأَِمن ي مَّ َماء فِ وق  :أى  } السَّ ، السماء ف

موجود بدون أن هللا أين الدليل ، لكن أنا أسألك األن  البيهقىهكذا يقول 

هذا ، أسمع يا اخى هللا يهديك  ، هذه منصوص عليهاكلمة بدون مكان مكان ؟ 

ان "اإلستثناء  رآن أو فى السنة "بدون مك ه نص فى الق أرجو أن يكون ؟ في

 ؟وهو  ، هل فهمت سؤالى ؟ الفجرمطلع لى إثم أشرح ، الجواب بنعم أو ال 

  المكان عن هللا وردت فى الكتاب والسنة أم ال ؟ أن لفظة نفى هل  : 1المسئول

 ؟ أرجو أن يكون الجواب بنعم أو ال ، ثم ما هذا فقط كمل سؤالىال ، الشيخ : 

  معلش يجوز السؤال :  1المسئول

  ، ال حول وال قوة اال باهلل  هللا يهديك اسمع الشيخ :

  بنعم أو بال  ش: يجوز الجواب ما يكون 1لالمسئو

 .. هللا يهديك.. هللا يهديكهللا يهديك الشيخ :

  فيه أسئلةماهو معلش : 1المسئول



  معلش الشيخ : معلش ، معلش ،

  بيجاوب عليها بنعم أو ال، وفيه اسئلة بدها فيه أسئلة :   1المسئول

ال ، هذا الكالم ماهو  نعم أوأنا  كقولأسأل ما شئت أمافى شىء ، ال، الشيخ : 

 .صحيح أبدا 

  ال ، صحيح:  1المسئول

 !المسألة .......... الشيخ :

  أنا أريد اعقب على كالمك ،  .........مش: 1المسئول

 أسأل ما شئت وأقول لك نعم أو ال ، أنا عم أسألك الشيخ :  

  هل ....بقصد أسأل :  1المسئول

  أنا بدى أسأل  :2المسئول 

  الشيخ : نعم

  اسأل الشيخ على  لما مثال فيه اسئلة مافيها نعم أو ال ،:2لمسئول ا 

وغيره من  أترك على، عن الشرع ، عن الشرع ، الشيخ : اسأل عن الشرع 

 فاسأل عن الشرع ، ، أنا أجاوبك عن كل شىء البشر

دخن وال بطلت الدخان لساتك بتمثال ، مثال لو سألنا رجل قلنا له  : 2المسئول 

  يجاوب ال بنعم وال بال هذا ال ب؟ 

  الشرع عن أبو الحارث :أسأل  

  فى سؤال فى الشرع  :2المسئول 

ال حول وال قوة إال باهلل ، هللا يهديكم ، هللا يهديكم ، لك يا جماعة الشيخ : 

وهللا  أنا أسف عليكم مبادىء العلوم ما بتعرفوها وبدكوا تطلعوا للسماء 



ال يوجد اى سؤال ، كن تعلموا مبادىء العلوم وتقولوا هللا فى السماء وال أل ، ل

 إال بيجاوب بنعم أو بال 

  فيه أسئلة على التفصيل : 1المسئول 

 .. المهم المهم  الشيخ :

، يجاوبنى نعم أو ال بدو كيف ؟ فلو سألنا مثال ماهى اركان اإليمان  المسئول :

  بيقول اركان اإليمان واحد ..اتنين ..تالتة بدو يبين 

 -ما شربت يا أخى  -..هللا أكبر ، هللا أكبر ههههه ، هيك الذى رأيت ، الشيخ :

هل قولكم بال مكان مالدليل على .. أو نقول :  ..نعمطيب خير إن شاء هللا ، 

 فيه عليه 

فيه نقطة يا شيخ ناصر ، نحنا أصال ماكنا جايين هو الصحيح ، : 1المسئول 

السؤال األن اتشعب  عارفين بس،  إحنا جايين لمسألة واحدة هيك،  نناقش

  علينا

 يكمه من أجلها أنت حاطين فى بالكم  جايينكنتم اى مسألة  ؟ليش الشيخ :

 عقيدة 

ولحد ، بنخرج عنه ليشموضوع معين ليعنى ال، نحنا قادمين : 1المسئول 

ودخلنا موضوع أخر ولسه ، مقدمات  األن مع األسف بتحكى لنا مقدمات

  ولسه 

 سنا فى المقدمات ال ..ال ، لالشيخ :

  نحناالموضوع األصلى نريد المسئول : 



نحنا األن فى أنتهينا منها ،  ؟وين المقدماتهذا غلط ،  ..هذا غلطال،  الشيخ :

 .، اين هللا ؟ أنتم تنكرون أين هللا ؟ وتنكرون ان هللا فى السماء العقيدة 

  من فضلكخلينى األن أحكى : 1المسئول 

 نعم  الشيخ :

  فى كتاب هللافيه هل ، ، قلت لى اسأل وأنا اجيبك  :1المسئول 

 هذا سؤال هللا يهديك  الشيخ :

  ، احكى لى هذا سؤال لسه ما سألتش : 1المسئول 

 أنا السائل مش أنت اسمع ، الشيخ :

، بتسألنى فى موضوع ونوصل للحق  ما إحنا جايين نتناقش:  1المسئول

  وأسألك .

وبعدين ، مو سالتك ! قول لى شو جوابك  يا اخى عم نتناقش ، أما :  الشيخ

 اسأل ما شئت 

  ، معلش أيوة ، ياريت تعيد السؤال : 1المسئول 

 : اااااهللا أكبر ..هللا أكبر ، ههههه الشيخ

  خلينى أحكى ، ماشى معلش ، ياريت : 1المسئول 

 : هل جاء النص فى القرآن والسنة أن هللا موجود بدون مكان ؟  الشيخ

  ا ذاللفظ هلم يأتى ب:  1المسئول

 ؟: بهذا المعنى الشيخ

  بها المعنى أتى من عدة آيات :  1المسئول

  من عدة آيات :  الشيخ



  نعم :  1المسئول

  : نقنع بآية واحدة  الشيخ

   عشانال ، بنجيبهم كلهم ،  : 1المسئول

  ، هللا أكبر ..هللا أكبرالشيخ : شوف ..شوف ..شوف 

   أبو الحارث : الشيخ قنوع 

  يخ : هللا أكبر ..هللا أكبر على الجدل هذاالش

  صح ..صح ..صح ،: 1المسئول 

  البحثيكون أبو الحارث : تعرف منه كيف 

  معلش يجوز منهجه غير منهجنا :1المسئول 

  هو قمة البحث العلمى ال ، أبو الحارث :  

  ،فى ثمانين سنة حصله المنهج هذا : 1المسئول 

  

   ا أخىتمانين دقيقة ي اياه فى يك حكأبو الحارث : و بي

 : ال حول وال قوة اال باهلل  الشيخ

نَ  بُْنيَانَُهم اہلّلُ  {فَأَتَى قال فى كتابه :هللا : 1المسئول  هاى } اْلقََواِعدِ  ّمِ

أتى بنيان آية مفهوم اآلية للى يسمعها للوهلة األولى يعتقد بأن هللا  

  قوم ثمود على أساسات بيوتهم 

 ؟شو دلت اآلية ..هللا يهديك ، هللا يهديك :  الشيخ

  وبس :  1المسئول



وين نفى المكان نخلوص من اآلية هاى ؟ ،  : وبس كمان ، هههههه الشيخ

  ؟هللا يهديك ؟فى اآلية 

  خلينى أكمل كالمى وأجيب لك نفى المكان: 1المسئول 

 : ما أنت تقول وبس هللا يهديك  الشيخ

  ة ماهو أنت قلت لى جيب آية واحد: 1المسئول 

جبت اآلية ، عم اقول لك وين الدليل فى اآلية هللا  : لك إية ، خلصنا ، الشيخ

 يهديك 

  ، بدى اجيبها ، بدى تشوفها ، معلشآية غيرها : 1المسئول 

هللا يهديك ..هللا ، وماشين معك  56.00، لك......: هللا أكبر ..هللا أكبر  الشيخ

 يهديك

  نظرى كاملة  بدى اشرح لك وجهةيا ريس : :  1المسئول

 فهمت وجهة نظرك كاملة من استداللك باآلية هيك أنا : ال ..ال ،  الشيخ

  ياريت تقول لى إياها بما انك فهمت : 1المسئول 

 ، وين نفى المكان فى اآلية ؟: من استداللك باآلية هيك  الشيخ

هنا فى اآلية هاى ، هللا نفى المكان فى اآلية هاى ، : 1المسئول 

  فى آية أخرى ، بيأتى أساسات قوم ثمود أثبت أنه  لحد األن ،نستدل ونحنا كنا 

 إال قصة ذاك األزهرى هذا ما بيخرج ؟ اآلية األخرى وينها ، ها :  الشيخ

  ما ينفع قصة ذاك األزهرى ، ال : 1المسئول 

  : ال ، بل أنت ماشى على خطوتهم  الشيخ

  الموضوع  : إما أنه  يسمع كالمنا كامل أو نخرج من1المسئول 



 خرجنا مرارا وتكرارا الشيخ : على راحتك ، بتخرج ، وان كنت 

 :عدة أدلة بدى أجيبها 1المسئول 

أنت حر لكن عم بني لك اآلية األوىل ليس فيها ذكر املكان لست عليهم مبصيطر، الشيخ : 
  ، صح؟سلبا وال إجيابا 

  كالمك صحيح ، كالمك سليم :1املسئول 

  ن الشيخ : اسحب كالمك إذ

  ال ، ما أنا سحبت اآلية :1املسئول 

  سلبا وال إجيابا أثبت ىل ها اآلية هاى وين املكانكالمى سليم ما بيسحب ،الشيخ :  

  نروح لعبد الرحمن ، نتحول إياه شوى  أبو الحارث :
  الالال، الشيخ أدعى أنه بيعرف وجهة نظرى وما عرفها  :1املسئول 

  ،تفقهوا قبل أن تسودوا هللا أكرب ، هللا أكرب  ،  باهلل ، الحول وال قوة اال الشيخ : ههههه

  معلش يعىن ، خليىن أكمل وجهة نظرى :1املسئول 

  سلبا أو إجيابا ?، أثبت ىل ىف اآلية هيك وين املكان الشيخ : ال ، التكمل 

  يت له آية عطااعطىن اية ، أنا جبت له عدة آيات قال ماشى   :1املسئول 

  ، ه دليل أحد احلضور : أعطى ل

  أنا قلت له عدة آيات ماقلت له آية :1املسئول  

  الشيخ : أنا أجيب لك آيات 



  وانا بدى أجيب لك كل اآليات :1املسئول 
 راح أجيــب لــه آيــاتولــيس هلل مكــان ، ، وأنــا أجيــب لــك آيــات ىف إثبــات املكــان  الشــيخ :

أحـد    اهللَُّ قــل هـو  {آيـات ، ، راح اجيـب لـه  آيات ىف إثبـات املكـان ولـيس هلل مكـان،امسع بس ، 
 } ُيوَلدْ  َوَلمْ  يَـِلدْ  َلمْ  الصََّمُد   هللا  
 

  }أََحٌد   ُكُفوًا لَّهُ  َيُكن َوَلمْ  { :1املسئول 

كملها  } وَاْنَحرْ  لِرَبِّكَ  اْلَكْوَثَر َفَصلِّ  أَْعطَْينـَاكَ  إِنـَّا {كملها لك اآلية ، حافظها  ، طيب الشيخ :

  لنشوف
   

 

  هللا ومنهتم الشريط بفضل 

  وله الحمد والشكر والفضل 

  رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين 

  

  والمؤمنات يوم يقوم الحساب 

  

  ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين 

  رحم هللا الشيخ رحمه واسعة واسكنه الفردوس  

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  

  تنسونا من دعوة بظهر الغيب وال



 


